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De moeder de vrouw
Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijdlaat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.
Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer kwam
langzaamaan stroom af door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,
en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o dat daar mijn moeder voer.
Prijs God zong zij, Zijn hand zal u bewaren.
Martinus Nijhoff
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Amsterdam - Watergraafsmeer
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1097 ED Amsterdam
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Beste Vrienden,
Crowdfunding

Bij de diensten in Juli en Augustus

Als je veel geld nodig hebt in korte tijd kun je voor
crowdfunding kiezen. Het is één van de
verworvenheden van het internet-tijdperk. Het mooie
van internet is dat je heel veel mensen (een 'crowd')
kunt bereiken met enkele eenvoudige handelingen op
de computer.

De kerkdiensten zijn opgenomen in het rooster van De
Bron (dikgedrukt, dus makkelijk te vinden). Dat is om
aan te geven dat we niet alleen een kerk zijn met
diensten op zondag, maar een gemeenschap met
allerlei activiteiten, waarvan de kerkdiensten een
(belangrijk) onderdeel zijn.

Om geld van mensen los te krijgen ('funding') heb je
natuurlijk wel een overtuigend verhaal nodig. Hiervan
is zeker sprake bij onze buurtgenoot Ruby, die lijdt
aan een chronische vorm van de ziekte van Lyme.
Haar moeder startte een crowdfundingactie voor een
behandeling in Duitsland waar veel geld voor nodig is.
Het was hartverwarmend te horen hoeveel daarmee in
korte tijd opgehaald werd. Toch is op het moment van
schrijven nog niet het hele benodigde bedrag binnen.
Je kunt nog bijdragen:
NL06 TRIO 0338630228 tnv Stichting Save Ruby's
Life, Amsterdam of
NL10
INGB
0004622084
tnv
Diaconie
Prot.Gem.Amsterdam - WGM tgv St.Save Ruby's
Life
Vermeld bij uw gift: 'Actie Save Ruby's life'.

We wensen iedereen die op vakantie gaat een mooie,
ontspannende tijd toe. Met het oog op de thuisblijvers:
gelukkig zijn er ook in de Watergraafsmeer volop
mogelijkheden te genieten van rust, ruimte en natuur.
Een bevoorrechte plaats om te wonen en leven.

Protestantse
Gemeente
Amsterdam Watergraafsmeer

Adres
P/a De Bron
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam

De kerkdiensten gaan in de vakantieperiode gewoon
door en dat geldt ook voor De Open Hof. Een aantal
keer zullen gastpredikanten voorgaan; laten we hen
bemoedigen door onze deelname aan de vieringen.
Inspirerende diensten gewenst en hartelijke groet, ook
van Tonny,

Hugo de Vrieslaan 2
665 55 32 (kantooruren,
m.u.v. woensdag)
020-7717711/ 06-10451247
(spoedzaken)
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Spraakverwarring
'En de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt'
(bewerking van overdenking, gehouden in De Open
Hof op j.l. 8 juni door Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs)
We zijn dit seizoen weer 'grensoverschrijdend' bezig.
Als je met de auto op pad gaat,merk je er nauwelijks
nog iets van als je de grens passeert en een nieuw
land binnenrijdt.
BIENVENUE EN FRANCE staat er op een groot
bord als ik ons favoriete vakantieland binnen rijd. Het
valt wel op dat je vrijwel meteen vooral nummerplaten
van auto's uit dat land ziet en dat direct over de grens
al die andere taal wordt gesproken. Het gaat er niet
geleidelijk op over; het is abrupt. De grens vormt een
duidelijke scheidslijn.
Hoe komt het eigenlijk dat er verschillende talen zijn?
Het inzicht dat de Bijbel geeft is het volgende. Ooit
werd op aarde maar één taal gesproken. Maar toen
kwam de torenbouw van Babel. De mensen zeiden
tegen elkaar: 'Laten we een stad bouwen met een
toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd
maken. En dan zullen we niet over de hele aarde
verspreid raken'. Het is een ambitieus plan. Het
getuigt van hoogmoed. Een toren tot in de hemel?
Werkelijk? En dan? Het getuigt ook van een streven
naar macht. 'Laten we allemaal bij elkaar blijven;
samen staan we sterk. Wie kan ons iets doen?' Maar
God vindt het een dwaas plan.
De straf die God zendt heeft iets humoristisch, iets
ironisch misschien. Hij zendt een spraakverwarring.
De mensen kunnen elkaar ineens niet meer verstaan.
Daardoor kunnen ze ook niet meer met elkaar
samenwerken. Ze moeten het werk staken. De toren
van Babel blijft achter als een halve toren. Een
onafgemaakt bouwwerk. Hij staat daar als een stille
getuige van hoogmoed en het vruchteloze streven
naar macht. En de mensen? Ze trekken verschillende
kanten uit. Het heeft geen zin nog bij elkaar te blijven.
Ze kunnen elkaar toch niet verstaan. De torenbouw

van Babel. Het is een verhaal van verdeeldheid door
menselijke dwaasheid.
Een triest verhaal. Er
ontstonden verschillende landen. Landen met
grenzen. De eenheid tussen mensen ging verloren.
Mensen die elkaar niet meer spreken, niet meer
verstaan en niet meer naar elkaar luisteren.
Het wonderlijke van Pinksteren is dat precies het
omgekeerde gebeurt. De situatie wordt teruggedraaid.
Mensen die elkaar eerder niet konden verstaan,
kunnen dat ineens wèl. Ze kunnen weer volop
communiceren.
De heilige Geest doorbreekt de
spraakverwarring. De oorspronkelijke toestand wordt
hersteld. De grens tussen mensen door 'taal' wordt
opgeheven.
Als je wat langer in het buitenland geweest bent, is het
fijn om (na terugkeer) overal om je heen weer je
moederstaal te horen. Soms kom je hier in Nederland
ook buitenlanders tegen. Toeristen, maar ook mensen
die hier zijn komen werken of vluchtelingen. Wat is het
dan een bijzondere gewaarwording als ze hun best
doen een beetje Nederlands te spreken. Dat ervaar je
dan echt als een toenaderingspoging. Zo iemand komt
gelijk veel dichter bij je te staan. Zo ook in het
buitenland. Als je een paar woordjes Engels spreekt of
een beetje Duits: het wordt vaak erg gewaardeerd.
Het is het doorbreken van een grens tussen mensen.
De taalbarriëre.
Met Pinksteren wordt de taalbarriëre op grote schaal
doorbroken. De heilige Geest zorgt ervoor dat mensen
weer met elkaar in contact staan. Ze spreken weer
dezelfde taal. We hoeven geen toren tot in de hemel
te bouwen. God daalt zelf neer op aarde. Zijn Geest
wordt over mensen uitgestort. Die Geest is als een
duif. Een vredesduif.
Die Geest wil mensen verbinden en niet uit elkaar
drijven. Die Geest brengt mensen bij elkaar. Die Geest
brengt mensen dichter bij God.

Mensen
Een felicitatie voor allen die hun diploma behaalden.
Ik weet dat dit o.a. voor Eunice geldt en dat ze

bovendien naar de vervolgschool van haar keuze
gaat. Van harte.
Dirk-Jan Thijs
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Wisseling van de wacht
Bij sommige koninklijke paleizen kom je het nog wel
tegen: de wisseling van de wacht. Soms gebeurt dat
op ceremoniële wijze met groots militair vertoon; het
neemt vaak wel een half uur in beslag. Als kind vond
ik dat best indrukwekkend. De wisseling van de wacht
is een officiële overdracht van de verantwoordelijkheid
voor de veiligheid. Maar in het spraakgebruik heeft
deze uitdrukking een bredere betekenis gekregen. Bij
iedere overdracht van verantwoordelijkheid kan je
spreken van een 'wisseling van de wacht'.
Bij De Bron is er ook sprake van een wisseling van de
wacht. Het betreft de verantwoordelijkheid van de
functie van voorzitter van de kerkenraad. De
afgelopen vijf jaar is deze positie vervuld door Paul
van Oosten. Bij zijn benoeming gaf hij aan dat hij
wellicht niet de volle vier jaar zou kunnen volmaken,
maar we zijn blij dat dat wel gelukt is. In de persoon
van Paul heeft De Bron kunnen profiteren van iemand
met ruime ervaring in de kerkelijke organisatie. In het
dagelijks leven is hij namelijk Directeur van de
Diaconie van de Protestantse Kerk Amsterdam, een
grote organisatie, gericht op de verbetering van de
positie van mensen in knelsituaties, zoals dak- en
thuislozen, ongedocumenteerde arbeidsmigranten,
vluchtelingen en mensen op of onder het
bestaansminimum. Vanuit deze ervaring en dit
bredere perspectief heeft hij zijn deskundigheid in
kunnen brengen in de kerkenraad. Daarnaast is Paul
ook theoloog en heeft hij diverse keren leiding
gegeven aan kringen. Maar het meest kenmerkend
voor Paul is wel de wijze waarop zijn persoonlijk

geloof in zijn leven en in alles wat hij doet meespeelt.
Als voorzitter stimuleerde hij de leden van de
kerkenraad steeds weer nieuwe ruimtes in het geloof
te ontdekken. We zijn Paul (en natuurlijk zijn vrouw
Harda) dankbaar voor vele nieuwe impulsen.
We zijn blij dat Hans Teerds bereid is de
verantwoordelijkheid van voorzitter van de kerkenraad
van De Bron over te nemen. Hans is al enkele jaren lid
van de kerkenraad en al wat langer lid van gemeente.
We zijn erg blij dat iemand van de jonge generatie het
stokje wil overnemen mede met het oog op verdere
vernieuwing. We zijn te meer blij dat Hans het wil
doen, naast zijn drukke gezinsleven en zijn werk.
Hans brengt ook veel expertise met zich mee - als
architect en docent aan de Technische Universiteit
Delft - iets waarvan het college van kerkrentmeesters
al heeft kunnen profiteren. Vanuit zijn gevarieerde
kerkelijke achtergrond en zijn persoonlijke geloof
vertrouwen wij erop dat Hans zijn eigen bijdrage zal
kunnen geven aan kerkenraad en gemeente en aan
het leggen van verdere verbindingen met de buurt.
Mede namens kerkenraad en gemeente wensen we
Paul en Hans zegen van God.
PS. de wisseling van de wacht zal niet met uitgebreid
ceremonieel plaatsvinden. Wel zal er gelegenheid zijn
Paul te bedanken en Hans welkom te heten in zijn
nieuwe rol.
Dirk-Jan Thijs

Afscheid
Lieve mensen van De Bron,
Na de zomer zal ik het voorzitterschap van de
kerkenraad van De Bron overdragen aan Hans
Teerds. Het is alweer meer dan vijf jaar geleden
dat Emmy Jansen mij vroeg of ik haar wilde
opvolgen als voorzitter. Het waren hectische
tijden geweest voor Emmy.
Tijdens en na het vertrek van beide predikanten
had zij, samen met een kleine groep 'getrouwen'
leiding gegeven aan de gemeente, met alles wat
er in zo'n tussenperiode bij komt kijken. Er was
goed nagedacht over de toekomst van de
gemeente via visie-bijeenkomsten en er werd
een duidelijk profiel opgemaakt voor de nieuwe
predikant. Daarbij was gekozen voor
revitalisering van de gemeente. Dus niet
vernieuwing ten koste van het bestaande, maar
samen optrekken, als één gemeente, jong en
oud, nieuw en van lang geleden, in het spoor van
traditie en strevend naar nieuwe vormen, in
geloof ook dat God wegen naar de toekomst zou
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openen. En dat laatste is ook precies wat ik heb
zien gebeuren de afgelopen jaren. De
beroepingscommissie voor de nieuwe predikant
die aan de slag ging was breed samengesteld uit
diverse lagen van de gemeente. En wat waren
we -en zijn we nog steeds- blij met het resultaat:
Dirk-Jan en Tonny traden aan en gingen als een
hecht team aan de slag, uitnodigend, gastvrij en
met een enorme ijver en liefde voor de
gemeente. Het was voor mij in die situatie niet
moeilijk om 'ja' te zeggen tegen het verzoek van
Emmy. Emmy was ook blij en voelde dat ze haar
taken met een gerust hart kon neerleggen. Het is
met dankbaarheid voor alles wat zij naliet en haar
inzet, dat ik aan deze periode terugdenk.
Direct al in het begin veranderde de
samenstelling van de kerkenraad ingrijpend. Fred
Jansen trad terug, even later namen ook Wil van
Veeren, Hetty Peereboom en Henk den Hoedt
afscheid. Later nog Lida Blaauw, Tedo Kiel en
Mark Pels. Allemaal mensen die een bijzondere
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bijdrage hebben geleverd in de tijd dat de
gemeente dat echt nodig had. Des te blijer was ik
met het feit dat er een heel stel nieuwe krachten
klaar stond om die plekken op te vullen: Hans
Teerds, Jacobine, Lennart en -terug van geweest
- Ben van Raalte. En als stabiele steunpilaren
gedurende deze hele periode golden: Aart, die
het secretariaat en alles wat daar bij hoort
waarneemt en Harda, Nel en Ans, zij drieën met
name voor de diaconie (samen met Truus en
Ditty). Al deze mensen hebben er voor gezorgd
dat het werk doorging en, misschien zonder dat
iedereen dat beseft, dat de gemeente als
organisatie kon blijven draaien. Al moet ik dan
direct natuurlijk Klaas en Matthie Buikema
noemen - als je het over steunpilaren hebt - en
de hele organisatie er om heen met al de
vrijwilligers die zorg dragen voor
bloemengroeten, verjaardagen, orgelspel,
kindernevendiensten, muziek, Meerzichten,
liturgieën (groot en klein gedrukt) enzo verder.

hebben. Het mooie en waardevolle is eveneens
de support van al de gemeenteleden. Ik geloof
niet dat de tijd van mijn voorzitterschap de analen
in zal gaan als revolutionair of baanbrekend in
enig opzicht. Het was een tijd van bouwen op het
fundament dat er ligt, nieuwe mensen welkom
heten en zich thuis laten voelen, afscheid nemen
van velen, ook dat. En wat misschien het meest
bemoedigende is, het werk gaat door. De
kerkenraad van nu is een heel diverse club, qua
leeftijd en ervaring en gaat verder onder leiding
van Hans. Ik wens hem met name veel wijsheid
en sterkte, maar bovenal ook plezier in het werk.
Zo staat het toch ook in de Bijbel: "Laten uw
voorgangers het werk met vreugde kunnen doen
en niet al zuchtende, dat zou u geen nut doen".
Of zoals het elders gezegd wordt: "Weest in geen
ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen
door gebed en smeking met dankzegging bekend
worden bij God." Met die bemoediging voor ons
allemaal, wil ik graag het voorzitterschap aan
Hans overdragen.

Het mooie van het voorzitterschap van de
kerkenraad is, dat al dit werk allemaal als vanzelf
gebeurt zonder dat je er zorgen over hoeft te

Een hartelijke groet,

Almachtige God,
hoe moet ik U vertellen,
dat ik alles zo mis?
Geen woord, gebaar of teken,
net of er geen leven meer is.

Heer , hou me vast,
ook die dagen, als ik het moeilijk heb,
de dagen dat ik lach en huil.
Heer , hou me vast,
de dagen dat ik twijfel aan mijn geloof,
om de dingen om me heen,
de mensen die treuren.

U, als schepper van hemel en aarde,
de mensheid daar tussen in,
met al hun fouten keer op keer,
wachtend op een wonder :
de wederopstanding van uw kind.

Heer , hou me vast,
de dagen dat u samen met mij loopt,
of ik alleen.

Ik denk door te hopen en geloven.
Ons gemeentelid Wim Knabe stuurde mij de
afgelopen tijd een aantal persoonlijke gedichten. Met
zijn toestemming treft u er hierboven twee aan.

Paul

Heer , hou me vast,
zodat ik weet, U leefde voor mij.
Vul mijn hart met uw Geest,
als ik loop over uw wegen.
Heer hou me vast,
elke dag dat ik leef

Dirk-Jan Thijs
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Diaconale collectes zomer 2017
25 juni

Nederlands Bijbelgenootschap

2 juli

Immanuël – Joods Hospice Amsterdam

9 juli

Project COBEHD – Oeganda

16 juli

Sociale Kruidenier – Diaconie Amsterdam

23 juli

Amnesty International

30 juli

Geestelijke verzorging Open Hof

6 augustus

Albert Schweitzerfonds

13 augustus

Kerk in Actie – Zending: kinderen in Egypte

20 augustus

Drugspastoraat Amsterdam

27 augustus

Collecte overhead Voedselbank

3 september

Pioniersplek Betondorp

Vakantiebijbelgids
Ark Mission is actief in bijbelverspreiding. Zij hebben
de geheel vernieuwde máár traditionele
Vakantiebijbelgids beschikbaar gesteld. Met als thema
‘Op adem komen’ leren we weer te verlangen naar, te
vertrouwen op en te genieten van Gods woord. Met
het boek Psalmen als leidraad biedt deze

Vakantiebijbelgids drie weken overdenkingen,
vakantietips en meer aan.
Wij hebben voor u deze vakantiebijbelboekjes
aangevraagd en ze liggen bij de liedboeken, achterin
de kerk. U kunt er een gratis meepakken.

Allerlei
KOFFIE OCHTEND
Heeft u zin in 'n kopje koffie of thee en 'n praatje?
Dan bent u 1x in de maand van harte welkom
op dinsdagochtend in de pastorie, van 10.00 -12.00
uur Linnaeushof 94.
De eerstvolgende koffie ochtend is op 12 september,
we beginnen dan met een nieuw seizoen.
U bent van harte welkom!

POSTZEGELS
Beste mensen.
Nu de nieuwe “Meerzicht” uitkomt, kom ik ook weer
een keertje bij u allen langs om te vragen voor
postzegels –kaarten- cartrideges die u allemaal kan
inbrengen voor “De kerk in Actie” U weet het vast wel
waar u ze kwijt kan, maar voor degene die het niet
meer weten Louis Robert Telefoon: 0651701841, is
het teveel bellen en ik kom ze halen. Hart.Gr.

Verhuizing
Beste mensen
Per 8 juli gaan wij de Watergraafsmeer verlaten.
Ons nieuwe adres is:
Zeeduinweg 8
1361BG Almere
Wij hebben nog geen vaste telefoonlijn, maar zijn te
bereiken onder mobielnr: 0622516153
Guus en Nel Westra
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Voor onze dochter Evelien zijn wij op zoek naar een
ruime kamer / zolderverdieping met gelegenheid tot
koken.
Wie heeft er ruimte over?
Tel: 0622516153
Nel en Guus Westra
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De Paasactie van de pioniers in Betondorp heeft een
heel aantal nieuwe contacten geleverd!
We gingen op bezoek bij mensen die door
omstandigheden hulp nodig hadden. Hier en daar
deden we boodschappen , maakten een wandeling,
brachten een maaltijd , deden de was of zongen een
lied. Maar het meest werd er koffiegedronken en
deelden mensen hun levensverhaal. Vaak wilden de
mensen ook iets voor ons terugdoen. “ We willen jullie
helpen” zeiden ze. Mooi om mee te maken!
Op 4 mei en op 5 mei waren we bij de

dodenherdenking op het Brinkplein en het
bevrijdingsfestival op het Zuivelplein. Buurtdominee
Margrietha hield daar een praatje voor de
Betondorpers. Op de informatie markt van
Watergraafsmeer deelden we samen met mensen uit
de buurt en de kerk 140 bloemen en flyers uit. Zo
groeit onze gemeenschap , langzaam maar zeker.
Daar zijn we heel blij mee en dankbaar voor.
Een zonnige zomer gewenst van het pioniersteam!!
Clementine, Brigitte, Christina, Jolande, Erika , Ernest
en Margrietha
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Verslag uit Kerkenraad De Bron januari - juni 2017
Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit: Paul van Oosten
(voorzitter), Dirk-Jan Thijs, Aart Noordzij (scriba),
Jacobine van der Bijl, Ans van Raalte, Harda van
Wageningen, Nel Westra, Hans Teerds, Lennart Maris
en Ben van Raalte.
Paul van Oosten legt deze zomer het voorzitterschap
naast zich neer, en verlaat de kerkenraad. We willen
hem van harte bedanken voor de jaren dat hij onze
voorzitter is geweest. Hans Teerds is bereid het
voorzitterschap van Paul over te nemen.
Op 26 maart heeft Lennart Maris in De Bron belijdenis
afgelegd van zijn geloof.
Op 28 januari en op 27 mei was er een
kerkenraadsdag. Daar is onder andere gesproken
over de rol van onze gemeente in de wijk.
Predikant-in-opleiding
Predikant-in-opleiding Jerrit Vellenga loopt met
instemming van de kerkenraad dit jaar stage in onze
gemeente. In verband met deze stage heeft Jerrit in
februari een viering geleid. Bovendien heeft hij
meerdere keren deelgenomen aan een vergadering
van de kerkenraad en is hij betrokken geweest bij het
pioniersproject in Betondorp. Met Wigle Haringsma en
Hans Teerds heeft Jerrit een onderzoek gedaan naar
de missionaire mogelijkheden van De Bron.
Beleidsplan 2014-2018
Kerkenraad heeft gewerkt aan een update van het
beleidsplan. Verschillende hoofdstukken van het
beleidsplan zijn inmiddels opnieuw bewerkt.
Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit Ben van
Raalte, Hans Teerds en Lennart Maris. Nel Westra is
penningmeester.
De Jaarrekeningen over 2014 en 2015 zijn door de
kerkenraad goedgekeurd.
Aan de buitenkant van de kerk was veel achterstallig
onderhoud. De buitenkant is dit jaar grondig
aangepakt. Bovendien is begonnen met de restauratie
van het orgel. De komende jaren komt de binnenkant
van de kerk aan de beurt; dit zal minder ingrijpend zijn
dan de binnenkant.
Kerkenraad wil na de zomer met de kerkrentmeesters
nadenken over de herinrichting van het voorplein.
In 2019 bestaat het kerkgebouw tachtig jaar.
Pionieren
Ons pioniersproject Betondorp Bloeit! is een jaar
geleden van start gegaan. Het project heeft een logo
en een website: http://betondorpbloeit.nl/
Het pioniersteam heeft een aantal personele
wijzigingen ondergaan. Serge de Boer heeft Ronald

van der Molen vervangen als begeleider van
Margrietha.
Het pioniersteam heeft verschillende activiteiten
opgestart. Voorbeelden hiervan zijn:
huiskamergemeente (viering met een kleine groep
mensen); biertje beton (bijeenkomst ’s-avond in een
café; bespreking van maatschappelijke thema’s);
gebedsgroep.
Met Kerst heeft Margrietha buiten in Betondorp onder
de kerstboom het kerstverhaal gelezen, en cadeautjes
van De Bron uitgedeeld.
Vieringen
Kerkenraad denkt erover om Kerstnachtdienst te
verplaatsen van 22.30 uur naar 19.00, 20.00 of 21.00
uur. In september neemt de kerkenraad hierover een
besluit; dan wordt bovendien een groep gevormd die
na gaat denken over de invulling van Kerst 2017. Voor
de Kerstnachtdienst van 2017 is het Interkerkelijk Koor
uitgenodigd.
Kerkenraad bevestigt een eerder genomen besluit dat
kinderen welkom zijn aan het Heilig Avondmaal.
Tijdens de kindernevendienst zal hier aandacht aan
worden besteed.
Missionair / Kerk in de wijk
Wigle Haringsma, Jerrig Vellenga en Hans Teerds
hebben een aantal ontmoetingen georganiseerd over
de vraag hoe we meer jonge gezinnen bij de kerk
kunnen betrekken, en hoe we als kerk kunnen
vernieuwen. De gesprekken hebben geleid tot de
conclusie dat we nog meer zichtbaar zouden moeten
zijn in de buurt: als kerk en als individuele
gemeenteleden en christenen.
Op 17 juni waren De Bron en het pioniersproject
vertegenwoordigd op de Informatiemarkt
Watergraafsmeer.
De Hogeschool van Amsterdam, de GGD en Dynamo
zijn een onderzoek gestart naar de gezondheid van
bewoners van de wijk Jeruzalem. Zingeving vormt een
belangrijk onderdeel van dit onderzoek. De
onderzoekers willen samenwerken met de kerken in
de buurt, waaronder De Bron. De Bron heeft
medewerking verleend. Op 1 juni zijn de
onderzoeksresultaten gepresenteerd.
Diaconie
Het College van Diakenen bestaat uit: Ans van Raalte,
Truus Mentink, Nel Westra, Ditty Peeters en Harda
van Wageningen.
De Jaarrekening van de diaconie over 2016 is door de
kerkenraad goedgekeurd.
De diaconie van De Bron werkt met een aantal andere
diaconieën in Amsterdam samen in het Diaconaal
Platform Amsterdam Oost (DPAO).
Op koningsdag is de kerk opengesteld voor mensen
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die een kopje koffie willen, gebruik willen maken van
het toilet, of een rondleiding door de kerk willen.
Het hospice Oostport heeft gevraagd of vrijwilligers
van De Bron twee dagen per week mee kunnen
draaien. Diaconie en kerkenraad hebben dit
afgehouden in verband met de aanzienlijke
menskracht die werd gevraagd.
Degenen die de open maaltijden organiseren zouden
wat meer tegenprestatie willen van de gasten,
bijvoorbeeld helpen met de afwas.

een nieuwe frequentie gekregen, namelijk zes keer
per jaar. Iedere zondag verschijnt er nu een
zondagsbrief met veel informatie.
PKN
De nota ‘Kerk 2025’ over veranderingen in de
organisatiestructuur van de landelijke kerk is in de
kerkenraad besproken. De beoogde veranderingen
houden in dat de de PKN een meer centraal gestuurd
model krijgt. Kerkenraad besluit om niet teveel tijd in
deze organisatorische kwestie te steken.

Communicatie
Meer-Zicht heeft met instemming van de kerkenraad

Aart Noordzij (scriba)

Update Kerkrentmeesters
Onderhoud van de kerk & Pastorie
Een aantal weken lang is de kerk, vanaf de straat
gezien, verscholen geweest achter stigers en
steigerdoek. Begin april is fase twee van het
onderhoud aan het kerkgebouw en de pastorie van
start gegaan. Als het goed is, zijn bij publicatie van
deze Meerzicht alle werkzaamheden afgerond. Het
hele gebouw staat dan aan de buitenkant weer in de
verf, op plaatsen waar dat nodig was is opnieuw
gevoegd of het houtwerk vervangen. Ook de vis is
opnieuw verguld! Bij het werk aan de toren, dat met
een hoogwerker vanaf het voorplein uitgevoerd moest
worden, zijn er tegels uit het plein omhoog gekomen.
We hebben daardoor het plein een aantal zondagen
niet kunnen gebruiken. De aannemer heeft het nu
weer hersteld. Nu het project afgerond is, maken de
kerkrentmeesters plannen voor onderhoud aan de
binnenzijde van het gebouw, en de vernieuwing van
het voorplein.
Orgel
Ook het orgel is na grondige renovatie opgeleverd.
Naast dat het orgel weer prachtig klinkt, is de
belangrijkste verandering dat deze nu digitaal
aangestuurd wordt. Daardoor is het nu mogelijk om
speeltafel te verrijden en op 4 plaatsen in de kerk aan
te sluiten. Vooralsnog staat de speeltafel voorin de
kerk, naast de vleugel. De meeste organisten geven
de voorkeur aan die plek, waarbij er meer interactie is
tussen organist, predikant en gemeente. De actie
adopteer een pijp is erg goed verlopen en veel
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mensen hebben orgelpijpen geadopteerd. In
september zullen we het orgel officieel in gebruik
nemen. Welke zondag dat zal zijn, zullen we via de
zondagsbrief en de website communiceren.
Energie
We hebben een (gratis) energiescan laten uitvoeren
via de gemeente Amsterdam. Uitkomst is een
adviesrapport dat ons duidelijk aanknopingspunten
geeft om energie te besparen. Ook maakt het rapport
inzichtelijk wat nu verstandig is te behouden en wat
niet. Bijvoorbeeld onze verwarmingsketels zijn nog
voldoende van kwaliteit en behoeven niet preventief
vervangen te worden.
Meerjaren prognose – kerkenraadsdag
Op 26 mei hebben we met de Kerkenraad nagedacht
over de toekomst van onze kerk. Als kerkrentmeesters
hadden we hiervoor een meerjaren-prognose gemaakt
op basis van voortzetting van het huidige beleid.
Financieel komt dit niet tot een sluitend plaatje en
zullen we eigen vermogen gaan op eten de komende
jaren. Graag zouden we hier met de gemeente verder
van gedachten over wisselen op een gemeente
middag/dag in het najaar. Volgende Meerzicht zullen
we ook een update geven over Kerkbalans 2017.
De Kerkrentmeesters
Ben van Raalte, Hans Teerds, Nel Westra en Lennart
Maris

Juli / augustus 2017

OPEN MAALTIJDEN
In ontmoetingsruimte De Bron
Ontmoet elkaar vanaf 17.00 uur met een
drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd
In juni, juli en augustus geen maaltijd

6 september, 18 oktober,
15 november, 13 december
Iedereen is van harte welkom!
Maar geef je wel even van tevoren op bij
Ans tel.nr. 7717711 (tussen 18.00 – 20.00 uur)
of e-mail ans.deschan@live.nl
De eigen bijdrage voor de maaltijd bedraagt € 5,=.
Aanmelden vanaf 2 weken voor de maaltijd
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De achtste dag
De Blik van Dick
Onze Lieve Heer werd verkwikt wakker. De rust op de
zevende dag, na zes dagen hard werken, had Hem
beslist goed gedaan (zie MeerZicht juni). Goed dat Hij
die verordening om rustdagen in te bouwen in Zijn
Handleiding bij de Schepping (getiteld ‘Boek’) had
opgenomen. De komende tijd wilde Hij het wat rustiger
aandoen, meer van een afstand sturing geven en als
coach van de mensheid opgetreden. Want vanaf deze
dag waren de mensen aan zet. Hij wilde gewoon
genieten van al het moois dat Hij had geschapen en
waarvan Hij had gezien dat het goed was.
Nu, dat kon Onze Lieve Heer vergeten, want Hij moest
vrijwel direct aan de bak. Meteen al sloeg iemand de
hersens in van zijn broer, waren list en bedrog aan de
orde van de dag, werden bloedige oorlogen gevoerd
(vaak nota bene met Zijn vaandel voorop), en begon
men grootschalig de zo mooi in elkaar gezette natuur
te vernielen. ‘Alles doen wat God heeft verboden’,
werd een populaire uitspraak op aarde. Men wist
blijkbaar wel degelijk wat de bedoeling was, maar
ernaar handelen, ho maar.
En dus greep Onze Lieve Heer een paar keer in,
omdat het Hem al te gortig werd. Een aantal mensen
las Hij stevig de les, een aantal probeerde Hij de
goede op te sturen met advies en begeleiding. Zelfs
was het nodig om Zijn prachtige schepping een keer
helemaal onder water te zetten, maar ook hier leerde
de mensheid niets van. Een samenvatting van de
Handleiding, tien krachtige stellingen op één A4’tje,
mocht ook al niet baten; vrijwel iedereen bleek die te
kennen, maar aan de toepassing schortte het
behoorlijk.
Uiteindelijk besloot hij om Zijn zoon naar de aarde te
sturen om orde op zaken te stellen. Nadrukkelijk had
Hij hem de boodschap meegegeven om de
Handleiding te vertalen naar die tijd, want veel te veel
bleven de mensen hangen in die oude, letterlijke
teksten, terwijl die natuurlijk waren opgeschreven voor
en door mensen die een paar duizend jaar eerder
hadden geleefd, met het kennisniveau van toen. En
inmiddels was er een heleboel veranderd.
Onze Lieve Zoon ging op pad en putte zich uit in
uitleg, vertellingen en wijze raad, maar stank voor
dank was Zijn loon. Uiteindelijk moest Hij zijn
inspanningen zelfs met de dood bekopen. Dat er op
basis van al Zijn uitstekende bedoelingen een nieuw
deel aan de Handleiding werd toegevoegd, bood ook
al weinig soelaas. De mens bleef volharden in den
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boze, bleef elkaar treiteren en beoorlogen, en bleef de
aarde en al het moois wat daarop leefde stelselmatig
om zeep helpen.
Natuurlijk gebeurden er ook goede dingen en de
mensen die in de Handleiding geloofden richten
instanties op. Kerken noemden ze die. Helaas ook
met alle gebreken die aan instanties kleven:
procedures, handboeken, megalomanie,
machtsverhoudingen, onderdrukking. En ze
bedienden zich van alle middelen die voorhanden
waren om hun instanties in stand te houden, inclusief
TV-commercials waarin ‘WC-Eend niet eens meer WC
-Eend aanbeveelt’ en het vasthouden aan de letterlijke
teksten uit de Handleiding. Al rap waren het
multinationals die uit waren op alles waar
multinationals op uit zijn.
‘Hoe goed die instanties ook zijn bedoeld, en hoeveel
zeer nuttig werk er ook door wordt verricht, waarom
houden ze zich nou niet bezig met de kernboodschap
uit Mijn Handleiding?’, zo vroeg Onze Lieve Heer zich
af. Hij begon er toch werkelijk moedeloos van te
worden. Op een goede zondag verzamelde Hij eens
alle liturgieën en verkondigingen die de instanties bij
hun bijeenkomsten op die zondag hadden gebruikt,
om te zien of een analyse daarvan meer inzicht zou
kunnen geven. Het viel Hem niet mee. Nog steeds
bleken veel van die bijeenkomsten te gaan over het
letterlijk interpreteren van de teksten uit de
Handleiding. Exegese hier, exegese daar. Of men nog
steeds een paar duizend jaar geleden leefde en de
wereld niet was veranderd. Vrijwel nergens wist men
de Handleiding, zelfs deel II niet, te vertalen naar,
laten we zeggen, Europa of Nederland in 2017.
Onze Lieve Heer krabde zich maar eens achter het
oor. Hoe zou Hij de mensheid toch zover kunnen
krijgen om hun eigen handel en wandel in
overeenstemming te brengen met de oorspronkelijke
bedoelingen. En niet met de oorspronkelijke teksten,
want die waren in een heel andere tijd en voor een
heel andere doelgroep geschreven.
Er was nog veel werk te doen. Onze Lieve Heer ging
vanavond eerst maar eens overleggen met Onze
Lieve Zoon.
Dick Spijker
www.deblikvandick.nl
www.facebook.com/deblikvandick

Juli / augustus 2017

Busreisje zaterdag 2 september
In het vorige Meer-Zicht nummer hebben wij u laten weten dat de Diaconie zaterdag 2
september weer een busreisje organiseert. Gelukkig hebben vele mensen zich aangemeld en
kunnen we reserveren.
Voor degenen die het gemist hebben nogmaals het programma.
We worden gereden door de Alblasserwaard en zullen langs de Maasboulevard Rotterdam en
Kinderdijk rijden waar we natuurlijk tijd krijgen om foto’s te maken. ’s-Middags zullen we de
Graanbuurt bezoeken waar u heerlijk kunt winkelen in dit authentieke stadje of lekker op een
terrasje kunt zitten.
Natuurlijk hebben we ’s-morgens een gezellige koffiestop en wordt u ’s-middags een 3-gangen
menu geserveerd.
De prijs die wij aan u vragen is € 35,-- p.p. Het verschil met de werkelijke kosten wordt
bijgelegd door de Diaconie en de Kerkrentmeesters. Het kerkbestuur vindt het namelijk
belangrijk dat wij ook op een andere manier met elkaar om kunnen gaan dan alleen in de
kerk.
In juli/augustus zult u persoonlijk een brief ontvangen waarin de details vermeld worden.
Als u nog mee wilt gaan er zijn nog een aantal plaatsen open.
Dit kunt u doen door onderstaand inschrijfformulier of per e-mail naar Ans van Raalte-Deschan
ans.deschan@live.nl.

Dit formulier is bestemd voor de Diaconie – Ans van Raalte
Ja ik ga mee op 2 september:
Naam:
Adres:
Tel.no:
Bellen bij calamiteiten:
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Groeien bij De Bron - kalender voor juli en augustus 2017
NB een enkele keer is er een wijziging in het programma.
Let daarom altijd op de laatste Zondagsbrief en/of raadpleeg de website www.kerkdebron.org

Juli 2017
zo.2 juli 10.00 voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
di.4 juli 19.30 Gebed voor Buurt & Kerk
wo.5 juli 11.00 Viering Van 't Hofflaan 51 ; voorganger Ds.D.(Dirk-Jan) Thijs
do. 6 juli 15.00 Viering De Open Hof ; voorganger Ds.R. (Rhoinde) Mijnals
zo.9 juli 10.00 voorganger Ds.M.(Marleen) Blootens
zo.16 juli 10.00 voorganger Ds.J.(Jantine) Veenhof
zo.23 juli 10.00 ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.30 juli 10.00 ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs

Augustus 2017
di.1 augustus 19.30 Gebed voor Buurt & Kerk
do.3 augustus 15.00 Viering De OpenHof ; Majoor R.(Rieny) de Ruiter
zo.6 augustus 10.00; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.13 augustus 10.00 voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.20 augustus 10.00 voorganger pastor J.L.(Jan ) van der Wolf
zo.27 augustus 10.00 voorganger pastor J.L.(Jan ) van der Wolf

Verantwoording diaconale collectes
Datum collecte:

Diaconaal doel

Bedrag in Euro’s

23 april

COBEHD - Oeganda

118,80

27 april

155,65

30 april

Koningsdag - Vrouwen asielzoekerscentrum –
AZC – high tea 6 mei
DPAO – Vrouwen asielzoekerscentrum – AZC

7 mei

Kinderhospice Het Lindenhofje - Amsterdam

149,90

14 mei
21 mei
28 mei

KURIA - Hospice
Jeanette Noëlhuis – Amsterdam Z.O.
Jemina – Christelijke instelling Beit Jala - Israël

92,75
73,45
142,60

115,90

Verantwoording giften
via Ds.D.J.Thijs 50 euro voor de Kerk en 50 euro voor de Diaconie van de nabestaanden van NN.
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